Minnesanteckningar från SSAMD- mötet 3-4 okt 2018, Stockholm
Idegrupperna sköter löpande arbete.
Epikutantestgruppen:
-

Arbetat kring rutindokument.
Informerar på hemsidan.
Ser över basserien, i år blir det inga ändringar.
Magnus Lindberg går i pension och från 2019 tar Mihaly Matura över EPIREG i Skövde.
Det påpekades behovet av svenska riktlinjer vid misstänkt kontaktallergi och
lapptestutredning.

Informationsgruppen:
-

Arbetar med rådlappar och hemsidan.

Kuratorsmötesgruppen:
-

Seminarium om arbetsskador och kuratorsfrågor skjuts på framtiden.

Handeksemgrupp är under uppstart.
-

Nationell handeksemdag 25/3 2020

DUO-kurs är fullbokad (kursen kommer att turnera, hittills har den varit i Malmö).

9-10 april kemikurs i Malmö. Vill gärna ha uppslag av dom som ska gå kursen om vad man vill lära sig.

Maillistan verkar fungera.

Det blir ingen namnändring av Stiftelsen för svensk kontaktdermatitforskning p.g.a. kostnadsskäl.
Däremot kommer de årliga återkommande gästföreläsningarna vid höstmötet att kallas WahlbergFregert högtidsföreläsning. Därmed finns möjlighet att samla ihop mer pengar till stiftelsen.

Nästa nyhetsbrev kommer från Stockholm i december. Sen Umeå, Örebro, Linköping…

Idegruppen uppdaterar basdokumentet. Det bör vara klart i januari och ska sen ligga på hemsidan.
Omfattande arbete är gjort och viktigt att vi använder det.

Nästa workshop blir i Malmö 16-17 oktober 2019. Viktigt att det rullar på och att vi funderar i god tid
på vem som ska ha det efter Malmö.

Vårmöte 7 maj i Göteborg (dagen innan nordiska mötet). Guidning och lunch i Botaniska trädgården.
Flera internationella föreläsningar på eftermiddagen.

23 november kostnadsfri utbildningsdag i Malmö (gamla hovrätten).

Sakta börjar arbetet kring ljusorsakade arbetsrelaterat hudtumörer komma igång. I Malmö kommer
en doktorand arbeta med prevention av yrkesrelaterade tumörer. Från Danmark finns en
reklamkampanj om solskador. Med SKDO finns en ide att ordna ett seminarium tillsammans.

Läkemedelsverket önskar även i fortsättningen rapporter om biverkningar av kosmetiska
produkter.

Om ni hittar något på SSDV´s hemsida som inte är uppdaterat, säg till. Vilka behov finns, meddela.
Datum när saker läggs in ligger kvar. Ersättare för Bo Glas ska lösas.

